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1 Night 4 Dakar is een vzw van vrienden die zich sinds een 7 tal jaar engageert om samen met
een jongerenorganisatie in een wijk van Pikine, de voorstad van Dakar in Senegal, een project uit
te bouwen dat de levensomstandigheden van alle bewoners van de wijk tracht te verbeteren,
meer perspectieven naar hun toekomst tracht te bieden, en het project laat uitvloeien naar de
omringende wijken van de stad.
Het project is actief in de gezondheidszorg, in het onderwijs, in communicatieontwikkeling en
milieuzorg, werkt aan de opvang van straatkinderen en tracht de bewoners van de wijk te
stimuleren om hun project op eigen kracht leefbaar en duurzaam te maken.
De wijk waar we meewerken, ligt in het centrum van Pikine, dat 2.500.000 inwoners telt en
groter is dan Dakar. De meeste basisvoorzieningen op sociaal en professioneel vlak ontbreken
zowel voor wat betreft milieu, opvoeding, onderwijs en gezondheidszorg.
De bevolking neemt steeds toe, maar de werkgelegenheid blijft zeer gering en dat merk je
vooral bij jongeren en vrouwen.
De kinderen volgen maar een halve dag school door het tekort aan klaslokalen. Heel wat
kinderen gaan zelfs nooit naar school. De meeste vrouwen hebben geen of onvoldoende onderwijs
gehad.
In de stad zie je dag en nacht overal straatkinderen rondzwerven, door hun ouders naar de
marabout gestuurd om er de Koran te leren. Voor kledij en voeding moeten ze zelf bedelen, ze
slapen in ruines of op straat en niemand zorgt voor hen.
Ziekenhuizen, dokters en gezondheidscentra zijn ofwel te ver ofwel te duur. Medicatie wordt
niet terugbetaald, en de enkele ziekenhuizen in Pikine moeten het doen zonder elementaire
basisuitrusting. Voor alle bijkomende onderzoeken moeten de mensen naar Dakar, maar daar
hebben ze het geld niet voor.
Verschillende projecten trachten rond deze waslijst van problemen structureel en duurzaam
verandering te brengen. Dat gebeurt in volledige samenspraak met onze partners in Pikine, die
zelf beslissen welke projecten voorrang hebben.
We verbouwden een school tot wijkcentrum en behalve als ontmoetingsruimte doet ze ook dienst
als gezondheidscentrum met permanentie door artsen,verplegenden en een apotheker.
Er loopt een vaccinatieprogramma voor kinderen en volwassenen, er wordt vorming gegeven rond
AIDS en SOA, rond malaria en hygiëne. Er is een apotheek waar we trachten basismedicatie zo
goedkoop mogelijk te verkopen.
In een internetlokaal wordt opleiding gegeven, leert men er mee omgaan en kunnen de inwoners
van de wijk nu in hun eigen buurt op het internet.

Straatkinderen opgevangen door gezinnen van de wijk, krijgen kledij en medische zorg, kunnen
eten en in de buurt naar school. De oudsten leren een job. In België zoeken we peters en meters
die deze gezinnen en de opgevangen kinderen financieel willen steunen.
Uiteindelijk is het de bedoeling dat de opgedane ervaring ook gebruikt kan worden in de andere
wijken van de stad. Bovendien wordt gezocht naar mogelijkheden om het project op eigen kracht
leefbaar te houden zonder blijvende steun van hieruit, door de mensen de kans te bieden zelf te
leren ondernemen.
Met ondermeer de vrouwengroeperingen uit de wijk wordt samengewerkt rond zelfstandig
ondernemen, waarbij onze organisatie hier op zoek gaat naar ervaren partners om de lokale
initiatieven te ondersteunen. Maar dat vraagt vorming, begeleiding en gedurende de volgende
jaren in ieder geval nog heel veel financiële steun van hieruit.
Met onze vriendengroep kunnen we tot nu toe de het project financieren dankzij concerten,
happenings,een Senegalese winkel en giften.

