
met andere ogen
workshop programma 2012

van theorie naar praktijk
inspirerende workshops voor doeners & zoekers 

die gelijkheid nastreven in de internationale 

samenwerking met gemarginaliseerde groepen





Het Dakar Development Training Centre - Senegal 
biedt in 2012 een serie workshops aan voor par-
ticulieren, groepen en organisaties die zich bezig 
(willen) houden met het ondersteunen van projec-
ten in ontwikkelingslanden.

In de workshops staat de deelnemer centraal. Het gaat hierbij om deelnemers 
die hun kennis en inzichten omtrent het ontwikkelingswerk willen vergroten 
in een omgeving die aansluit op de dagelijkse praktijk van het werken in een 
ontwikkelingsland. 

De workshops hebben als doel de deelnemers van meer gereedschappen te 
voorzien waaronder meer inzicht in hun eigen positie of in de positie die zij in 
zouden willen nemen.  

Het accent van de workshops ligt op praktijk gevolgd door theorie. Opgedane 
praktijkervaring kan hierdoor tot kennisoverdracht bij terugkeer in eigen land 
ingezet worden.  

De workshops zijn intiem en intensief. Per groep zijn er maximaal 10 deelne-
mers. Er wordt gewerkt aan thema’s die nauw verbonden  zijn met de dagelijkse 
praktijk in de ontwikkelingslanden maar er wordt ook rekening gehouden met de 
persoonlijke interesse van de deelnemers.

Tijdens de cursusperiode wordt er geleefd en gewerkt in een van de gebouwen 
waar zich ook een kinderopvang en behandelingsproject bevindt.  Er worden 
gezamenlijke maaltijden met de kinderen maar ook met families uit de lokale 
bevolking genuttigd.

Het cursusgebouw bevind zich in de directe nabijheid van de gastvrije maar 
arme gemeenschap van Yoff, een deelgemeente van Dakar. Contact met de 
lokale bevolking is een wezenlijk onderdeel van de workshops. 

Bezoek aan lokale ontwikkelingswerkprojecten is eveneens onderdeel van de 
workshops. Aan de hand van observatie en vragen op locatie en analyse ach-
teraf wordt er geoefend in het beoordelen van hetgeen men heeft ervaren.

Van Nederland naar Senegal is het circa 6 uur vliegen. 
Dakar ligt op het meest westelijke punt van het Afrikaans 
continent. Hier staat ook de eerste lichtboei van Afrika. 
Tijdens de cursusperiode is er voldoende tijd voor ont-
spanning en ontdekkingen. Het strand bevindt zich op 
200 meter.



Tijdens de workshops...

...wordt er gewerkt aan inzichten die allen uit de praktijk van 
het ontwikkelingswerk zijn voortgekomen. 

Uitgebreid wordt ingegaan op de rol van de gever en de rol 
van de ontvanger en met name op het onderscheid tussen 
de verantwoordelijkheden. 

Leermomenten zijn ook het bespreken van mislukkingen. 
Mislukkingen die bijna altijd zijn ontstaan door de een te ge-
compliceerde organisatie. 

Hoe houd je een samenwerkingsproject simpel en overzich-
telijk voor alle betrokkenen? 



2012   workshop thema’s & discussies

 Overeenkomsten & culturele verschillen in ontwikkelingslanden

 Cultuurschok(ken) bij de gever en bij de ontvanger

 Westers cynisme en afrikaans nihilisme

 Religie en bijgeloof als ontwikkeling remmende factoren 

 Democratie & politiek in ontwikkelingslanden

 Geïndividualiseerde westerse ego’s en groepsego’s in ontwikkelingslanden 
 (eigenbelang en groepsbelang)

 Sociale veranderingsprocessen en mondiaal burgerschap

 Psychologie en psychologisering van de doelgroep

 Doelstellingen, verwachtingspatronen en teleurstellingen

 

 Samenwerken met vrouwen of met mannen?

 Sociaal ondernemerschap en ontwikkelingswerk

 Microkrediet, kleinschaligheid & effectiviteit

 Transparantie, verantwoording en tijdslimieten 

 Overeenstemming en afstemming 

 Contracten of een memorandum van overeenstemming?

 Communiceren op afstand via telefoon en e-mail



Waarom workshops 
in Dakar?
 Het is niet ver vliegen 
vanuit bijvoorbeeld Nederland 
en toch het échte Afrika. Daar-
naast is het leuk om praktijk-
ervaringen te gaan delen met 
cursisten uit Europa. Hier is de 
praktijk van het ontwikkelings-
werk goed zichtbaar maar 
vooral ook de vaak moeilijke 
omstandigheden waarin de 
‘doelgroep’ zich bevindt. Hier 
kan men ervaren wat gelukt is 
maar ook wat briljant mislukt 
is. Daar kan men veel van le-
ren!

Wat doe jij nog meer 
naast het coachen, 
adviseren en het ge-
ven van workshops?
 Wonen doe ik op 200 
meter van het strand en mid-

 Workshopleider William Deymann woont en werkt 
sinds 2003 in Afrika. Voorheen heeft hij meer dan 18 jaar 
in Aziatische landen zoals Thailand, Cambodja, Laos en 
Indonesië als onafhankelijk mediator voor internationale 
ontwikkelingswerk projecten gewerkt. De afgelopen zeven 
jaar heeft hij veel projecten binnen en rond Senegal gead-
viseerd. De Dakarkids organisatie die William de laatste 
jaren heeft helpen vormgeven is gebaseerd op zijn erva-
ringen. Vandaar de weergave van dit interview.



den in de relatief kansarme 
wijk Yoff – Layene. Dat is te-
vens mijn lokale werkterrein. 
In de afgelopen jaren ben ik 
betrokken geweest bij veel 
noodzakelijke vernieuwingen 
binnen en rond het lokale en 
landelijke ontwikkelingswerk. 
In de wijk sta ik bekend als 
een ‘warm mens en als een 
oude bibliotheek’ die met 
name het welzijn van de vele, 
vele kinderen tracht te verho-
gen. Momenteel werken wij 
aan de vernieuwing van ons 
lokale stadion. Een project 
wat veel aan het denken over 
de toekomst van Yoff zal gaan 
bijdragen.

Je hebt toch ook de 
leiding over een kin-
dertehuis en andere 
projecten? 
(zie http://www.dakarkids.info)
 Kindertehuis wil ik het 
liever niet noemen. Op de be-
gane grond van ons woonhuis 
is ruimte voor 15 jongens. Jon-
gens die door omstandighe-
den geen thuis meer hebben 
en echt ‘bij moeten komen’. 
Dat kan een weesjongen zijn, 
of een halfwees waarvan  de 
moeder bijvoorbeeld ziek is 
geworden. De vaders zijn 
meestal al jaren uit het zicht 
verdwenen of overleden. Het 
is dus tijdelijke opvang om-
dat wij zo snel mogelijk een 
gastgezin trachten te vinden 
waarbinnen het kind in de ei-
gen cultuur verder kan door-
groeien. 

Dus je bent tégen 
kindertehuizen?
 Nou eigenlijk wel. Met 
name in Afrika maar eigenlijk 
in alle ontwikkelingslanden 
hebben bijna alle wezen of 
halfwezen wel ergens familie. 
En voor een fractie van het 
geld wat nodig is voor de ver-
zorging van een kind in een 
kindertehuis kan een gastge-
zin met de juiste begeleiding 
in vele gevallen zelfs beter 
dan een ‘instituut’ voor een 
kind zorgen. Dus mijn advies 
is ‘zorg voor een korte op-
vangperiode en zoek de fami-
lie’ en help mee aan adequate 
ondersteuning door lokale 
medewerkers. 

Kunnen alle kinde-
ren wel naar een 
gastgezin?
 Sommige kinderen zijn 
dusdanig beschadigd door 
misbruik, jarenlang op straat 
leven of kinderarbeid dat zij 
minsten twee jaar nodig heb-
ben om te kunnen reïntegreren 
in bijvoorbeeld een gastgezin. 
Voor kinderen vanaf 14 jaar 
heeft het soms geen zin meer 
om een gastgezin te zoeken. 
Dan zoeken wij een vakwerk-
plaats waar zij als leerling aan 
de slag kunnen. Meestal wor-
den zij dan na enige maanden 
opgenomen in het gezin van 
de werkplaats eigenaar. Voor 
kinderen die een middelba-
re school volgen is het vaak 
makkelijker om een gastgezin 
te vinden als er maar voldoen-
de geld is om de scholing en 

verzorging te betalen. 

Maar Afrikaanse fa-
milies zijn toch vaak 
zo afgesloten voor 
vreemden?
 Onze jongens worden 
vaak als bijzonder ervaren. 
Zij spreken behalve de lo-
kale taal ook goed Frans en 
wat Engels. Kunnen redelijk 
tot goed schrijven en lezen 
en hebben geleerd om van-
zelf op te ruimen en schoon 
te maken. Zij hebben vooral 
meer gevoel voor kwaliteit in 
de menselijke omgang bij ons 
meegekregen maar ook voor 
materiële zaken. En dat is van 
grote waarde of beter gezegd 
een welkome toevoeging bin-
nen veel families. 

Er wonen ook 2 jon-
gens van 19 en 22 in 
het opvanghuis!
 Ja deze twee zijn ge-
bleven omdat zij nu de bege-
leiders van de jongens zijn. 
Onze jongens zijn vaak zo 
beschadigd in de omgang 
met volwassen waardoor zij 
het gezag van de twee oud-
ste jongens die zelf ook een 
beroerd leven achter zich 
hebben makkelijker accepte-
ren en daardoor veel van hen 
leren. Hierdoor kan mijn rol 
ook meer op de achtergrond 
blijven. Ik blijf immers wel een 
‘witte’ man (glimlacht).



Doe je ook iets voor 
meisjes en vrou-
wen?
 Ja, eigenlijk meer dan 
voor jongens en mannen. In 
het merendeel van de ontwik-
kelingslanden ligt de toekomst 
van die landen eigenlijk in de 
handen van de vrouwen. Hier 
in Senegal draaien de meeste 
mannen op uiterlijk vertoon 
en grootspraak. Dat zie je 
trouwens in veel ontwikke-
lingslanden. Vrouwen weten 
zich beter te organiseren en 
zijn veel loyaler aan elkaar en 
het gekozen doel. Wij steunen 

daarom veel vrouwen initiatie-
ven en helpen meisjes door 
hun schooltijd heen. 

Ga je alhier dan wel 
met de lokale man-
nen om?
 Zeker, maar dan met 
veel humor en veel afstand. 
Ik uit mijn kritiek onomwon-
den en zet hen aan tot meer 
concrete daden. Zij mogen mij 
eigenlijk niet opbellen maar 
wel een concreet sms’je stu-
ren (lacht). Natuurlijk zijn er 
uitzonderingen en met deze 
mannen heb ik vaak een bij-

zonder prettig werk en soms 
ook vriendschappelijk contact 
op kunnen bouwen. De an-
dere projecten die ik begeleid 
zijn het voetbalproject voor 
kansarme jongens en ik werk 
met veel met scholen samen 
waar, zeg maar ‘mijn’ kinde-
ren leerling zijn.

Waarom doe je dit 
werk eigenlijk?
 Innerlijk heb ik nogal 
wat moeite met de benaming 
‘hulpverlener’. Net zoals aan 
het woord ‘ontwikkelingswer-
ker’ of ‘psychotherapeut’. Ik 



ben een ongewoon gewoon 
mens. Ik leef 24 uur per dag. 
8 uur slaap, 8 uur voor mijzelf 
en 8 uur samen met anderen 
er ‘iets’ van maken. De laat-
ste 2 x 8 uur zijn het leukst in 
combinatie. Ik voel me vooral 
een bemiddelaar tussen arm 
& rijk. Arm kan ook betekenen 
gebrek aan kansen en moge-
lijkheden.  Rijk kan betekenen 
geen armoede kennen, een 
goede opleiding en een mooi 
en regelmatig inkomen.  Ik 
vindt het leuk maar ook zeer 
noodzakelijk om de rijken en 
de armen tot elkaar te bren-
gen, dus een bijdrage te le-
veren aan het opheffen van 
ongelijkheid. Als rijk persoon 
moet je dan wat inleveren en 
als arm persoon wat beter je 
best doen. Allebei met passie 
en de wil om van elkaar te le-
ren.

Wat is eigenlijk jou 
achtergrond?
 Allereerst kom ik uit 
een gezin van 14 kinderen. 
Geen rijke ouders maar wel 
creatief en bohémienachtig. 
Was al heel jong zelfstandig 
en heb eerst een opleiding 
binnen de zwakzinnigenzorg 
gevolgd en later via avond-
school pedagogiek en weer 
later op academisch niveau 
psychotherapie/speltherapie. 
Al snel werd ik begeleider van 
leerkrachten en jongeren bin-
nen het onderwijs en heb ook 
veel les en trainingen gege-
ven en als mediator gewerkt. 

Maar je woont en 
werkt alweer zoveel 
jaren in Senegal?
Rond mijn 35ste gingen mijn 
Indische roots opspelen en 
moest ik van mijzelf op reis 
naar Azië. Dat beviel zo goed 
dat ik daar naar klussen ben 
gaan zoeken en ook telkens 
opnieuw mooie kortdurende 
mediator werkzaamheden 
vond. Toch heb ik nog steeds 
een woning in Amsterdam en 
ben ik gemiddeld 6x per jaar 
voor korte periodes in Neder-
land of elders.

Waarom toch weer 
gaan werken met 
mensen uit het 
buitenland in Sene-
gal?
 De afgelopen vijf jaar 
hebben wij veel stagiaires uit 
Europa gehad. Daarnaast ont-
vingen wij veel lokale mensen 
die begeleid wilden worden 
in hun omgang met buiten-
landse donoren. Wij hebben 
daarnaast veel advies kun-
nen geven aan buitenlandse 
projecten die soms grote pro-
blemen met hun ontvangende 
partners hadden. Daar heb-
ben ik veel van geleerd. En 
dié specifieke kennis doorge-
ven lijkt mij zeer zinvol.

Kunnen die mensen 
niet in Nederland op 
cursus?
 Welzeker, er zijn prima 
cursussen ontwikkelingswerk 

in Nederland of elders in Eu-
ropa. Bij ons kan men echter 
voor korte tijd midden in de 
praktijk van de lokale ‘alledag’ 
verblijven en in een kleine 
groep individueel en/of geza-
menlijk tot nieuwe inzichten 
komen. Dat is redelijk uniek. 
De cursussen in Nederland 
zou men ook vóór of ná een 
verblijf bij ons kunnen volgen. 

Het workshop pro-
gramma is nogal 
pittig!
 Ja, lekker hard werken 
is juist leuk. De thema’s en dis-
cussies worden in 20 blokjes 
van 2,5 tot 3 uur doorgewerkt. 
De workshops zijn daarom 
ook bedoeld voor doeners die 
in korte tijd veel willen leren én 
ervaren in een ontwikkelings-
land. Zoekers naar meer in-
zicht in het eigen handelen en 
dat van de ontvangende partij 
zijn echter ook van harte wel-
kom. De workshops zorgen 
immers niet alleen voor meer 
inzicht maar ook voor zelfver-
trouwen en aangescherpt be-
oordelingsvermogen.

Hoeveel groepen 
kunnen per jaar ont-
vangen worden?
 Cursisten schrijven 
zich individueel of namens 
een organisatie in. Wij stellen 
10 groepen per jaar samen. 
Waaronder dus ook Neder-
landse groepen omdat wij dan 
in één taal kunnen samen-
werken. Er komen echter ook 
groepen uit bijvoorbeeld Noor-



wegen of Hongarije. Dan is de 
voertaal Engels. Daar kunnen 
indien gewenst ook Nederlan-
ders bij. Er zijn jaarlijks een 
beperkt aantal plaatsen. Dus 
belangstellenden dienen tijdig 
te ‘boeken’.

Ben jij de enige 
docent tijdens de 
workshops?
 Er zullen ook gastdo-
centen langskomen. Dat kun-
nen zeer ervaren buitenlan-
ders zijn die op dat moment 
in Dakar verblijven. Bij de pro-
jecten die wij gaan bezoeken 
werken vaak zeer kundige lo-
kale medewerkers die kort en 
krachtig uiteen kunnen zetten 
wat hun werkzaamheden zijn. 

Voor wie zijn de 
workshops be-
doeld?
 Zoals eerder gezegd 
de workshops zijn bedoeld 
voor zoekers & doeners! Het 
zijn vooral mensen die ‘iets’ 
met het ontwikkelingswerk 
hebben. Die zich voor een 
kleinschalig project in zetten 
of die intentie hebben. Maar 
ook voor werkers in grote or-
ganisaties die aan verande-
ring toe zijn of hun inzichten 
met praktijkvoorbeelden aan 
willen scherpen. Deelnemers 
kunnen student in een oplei-
ding zijn of het zijn personen 
die al een werkzaam leven 
achter zich hebben en hun 
sabatical year of pensioenpe-
riode gaan gebruiken om hun 
kennis door te geven. Hoe 

gevarieerder de groep des te-
meer men van elkaar kan le-
ren.  

De workshop kos-
ten lijken nogal laag 
voor zo’n relatief 
lange cursus?
 Inderdaad! Wij willen 
de workshops voor iedereen 
betaalbaar houden. Wij leven 
echter tijdens de verblijfsperi-
ode op relatief laag lokaal kos-
ten niveau. De logeerkamers 
zijn eenvoudig maar prettig 
ok. Het eten en drinken is lo-
kaal maar wel gezond én lek-
ker. Van de netto opbrengsten 
uit de workshops worden onze 
lokale projecten gefinancierd. 
Dat is ook zeer noodzakelijk 
omdat de donaties uit Europa 
vanwege de ‘schuldencrisis’ 
bijzonder hard zijn terug gelo-
pen. 

Heb je eigenlijk nog 
wel tijd voor jezelf 
naast al je activitei-
ten?
 Best wel hoor! Tijdens 
mijn vele wandelingen door 
Yoff loop ik veel van onze ge-
zinnen en projectadressen 
binnen en maak een praatje 
of heet dat ‘aansturen & net-
werken’? Onze eigen dakar-
kids voetbalclub met 200 spe-
lers heeft 12 vrijwilligers die 
mij zeer goed op de hoogte 
houden van het reilen en zei-
len van al onze Kids. En de 
vrouwen en meiden waarmee 
wij contacten onderhouden 

zijn zeer bedreven in het vlot 
overbrengen van knelpunten 
en positieve ontwikkelingen. 
Goed luisteren en dan in actie 
komen is het recept.

Waar heb jij écht 
plezier aan?
 Veel plezier heb ik aan 
de jongens ‘thuis’ in het op-
vanghuis en daarnaast schrijf 
ik artikelen en werk ik aan een 
nieuw boek. Bezoek uit het 
buitenland is ook leuk, vooral 
als er lekkere hapjes mee ko-
men. Verder probeer ik alles 
te doen en te ondergaan op 
een zo relaxed mogelijke ma-
nier. Dat heb ik wel in Azië en 
Afrika geleerd. En als ik alles 
en iedereen zat ben dan ga 
ik naar de zee of ik koop een 
taartje wat ik met niemand 
deel 



Algemene informatie : De verblijfperiode is circa 15 dagen 

De workshops beginnen altijd op een maandag. Deelnemers kunnen hierdoor veelal op vrijdagen 
uit Nederland vertrekken (of desnoods een dag later). De laatste workshop dag is altijd een vrijdag. 
Vertrekken kan dan zaterdag of zondag.

Een reisperiode en tevens workshop periode ziet er dan bijvoorbeeld zo uit:

 Maart - vertrek uit NL vrijdag 11 maart - retour vanaf vrijdag 25 maart

 April -  vertrek vrijdag 15 - retour vanaf vrijdag 29 april

 Mei - vertrek vrijdag 13 - retour vanaf vrijdag 27 mei

 Juni - vertrek 10 juni - retour vanaf vrijdag 24 juni

 Juli - vertrek 15 juli - retour vanaf vrijdag 29 juli

 Augustus - vertrek 12 - retour vanaf vrijdag 26 augustus

 September - vertrek 16 - retour vanaf vrijdag 30 september

 Oktober - vertrek 14 - retour vanaf vrijdag 28 oktober

 November - vertrek 11 - retour vanaf 25 november 

 December - vertrek 2 - retour vanaf 16 december



DDTC bevind zich in het hoofdgebouw van Villa Dakarkids. Extra 
logeerkamers bevinden zich in de directe nabijheid van het hoofdgebouw.

Cursisten verbinden zich bij inschrijving aan deelname aan de workshops 
en het verblijf in ons centrum. Eenmaal bij ons aangekomen ontvang je het 
algemeen reglement en een lijst met wenken en nuttige informatie.

Je inschrijvingsformulier ontvang je als je een verzoek hebt gestuurd naar 
ddtcentre@gmail.com. Je ontvangt dan ook een telefoonnummer van onze 
coördinator in Nederland waar praktische en technische vragen beantwoord 
kunnen worden bijvoorbeeld over gezond blijven en bijvoorbeeld aanslui-
tend nog een aantal vakantiedagen of weken willen boeken. De logeerka-
mers kunnen ná de workshops nog 14 dagen extra in gebruik blijven.

Restitutie van cursusgeld en de verblijfskosten is niet mogelijk. Wij advise-
ren wel een reisverzekering af te sluiten voor het totaalbedrag inclusief de 
vliegticket. Gebruik hiervoor de factuur van DDTC en het betalingsbewijs 
van de vliegticket.

Met het inschrijven voor het verblijf en de workshops ga je akkoord met de 
verblijf en workshop voorwaarden. Je ontvangt 5 weken voor vertrek een 

Het Dakar Development Training Centre is onderdeel van Associa-
tion Dakarkids gevestigd te Yoff -Layene SICAP - Dakar - Senegal. 
Association Dakarkids is een door de overheid erkende Senegalese 
not-for-profit instelling. De inkomsten uit de workshops en verblijf ver-
goedingen worden gebruikt voor de exploitatie van de www.dakarkids.
info projecten.

Inschrijving, betaling en verblijf 
deelname & voorwaarden 2012



factuur met betaling instructie. Zorg er dan voor dat je reisverzekering 
eveneens is afgesloten.

Een inschrijving kan tot uiterlijk twee weken voor aanvang van de deel-
name periode worden geannuleerd. Zorg ervoor dat je reisverzekeraar 
dan ook op de hoogte wordt gesteld.

DDTC is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het verblijf of 
als gevolg van het bijwonen van de workshops. DDTC beschikt over 
een beperkte schadedekking voor alle personen die in ons centrum 
verblijven. 

Deelnemers en bewoners wonen en werken samen. Privacy en veilig-
heid staan echter hoog in het vaandel. Goed overleg en heldere com-
municatie zorgen voor een prima sfeer.



Op www.dakarkids.info vind je veel links om meer over Yoff, Dakar 
en Senegal te ontdekken. Het klimaat is bijzonder prettig en malaria 
komt zo dicht aan zee nauwelijks voor. Sommige zorgverzekeraars 
vergoeden geen Malarone of andere anti-malaria tabletten. Je kan bij 
ons, direct na aankomst alternatieve medicijnen aanschaffen die fl ink 
goedkoper zijn en even effectief. Er wordt bij aankomst niet naar een 
internationaal inenting boekje gevraagd. Vraag aan je huisarts wat jij 
nodig hebt. Er zijn in Yoff goede artsen en ziekenhuizen. Laat via je 
inschrijvingsformulier wel weten welke medicijnen je gebruikt. Wij kun-
nen dan zorgen voor vervanging of aanvulling indien dat nodig zou 
zijn. 

Neem ruim zittende zomerkleding mee en als even kan van katoen. En 
sjaal voor de schouders is ook fi jn om af en toe te dragen. Op het dak 
van ons huis bevindt zich een enorm terras dus neem ook zonnebrand 
mee. Anti-mug spray etc. kan gewoon in de koffer mee maar niet in de 
handbagage. Belangrijk om mee te nemen. Een badlaken, een grote 
handdoek, een heel groot laken om onder te slapen en eventueel een 
muggennet. Neem vooral kleding mee die je daarna aan onze grote 
jongens en meiden kan geven. Ook slippers en sportschoenen. Ver-
geet niet om pennen en schriften in te pakken.



Op Google Earth vind je 
onze lokatie Dakarkids 1&2 
en ook de omgeving. Je 
wordt van het zeer nabij ge-
legen vliegveld opgehaald. 
Zorg wel dat we een foto 
en een voor & achternaam 
van je hebben.

Yoff is een buitenwijk van Dakar en is van-
af 1400 gaan uitgroeien tot een stadje. 
Inwoners komen uit geheel West Afrika 
maar ook uit de noordelijke gebieden en 
Congo. De nu bekende grenzen zijn ooit 
bedacht door de kolonialisten. Het recht 
om je vrij te vestigen geldt voor heel Afri-
ka. Yoff was oorspronkelijk een vissers-
dorp. De bewoners heten de ‘Lebou’.

Reis en verblijf in Yoff



Bilaterale ontwikkelingshulp?

Multilaterale ontwikkelingshulp?

Ontwikkelingshulp via niet-gouvernementele 
organisaties?

Particuliere initiatieven?

Bekijk het samen met ons 
met andere ogen!


