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Betreft : Fête Toucountouna           
          Merelbeke, 25 jan. 2017 
 
Beste ouder, 
 
Onze klas stapte samen met 11 andere klassen van het vierde leerjaar van Merelbeekse scholen in het 
project ‘Fête Toucountouna’. Dit is een initiatief van de Gemeente Merelbeke waarbij we de kinderen 
leren bewuste keuzes te maken voor een duurzame samenleving. 
 
‘Fête Toucountouna’ opent voor 16 leerkrachten en ruim 248 leerlingen van de tweede graad van het 
lager onderwijs in Merelbeke een venster op een stukje van West-Afrika. Dit doen we in het bijzonder 
omdat de gemeente Merelbeke een langdurige samenwerking heeft met de gemeente Toucountouna in 
Benin. Deze samenwerking wordt als kapstok gebruikt om een realistisch beeld te scheppen van het 
leven in een land in ontwikkeling.  
 
Tijdens dit project maken de leerlingen kennis met het leven van leeftijdsgenoten in Benin aan de hand 
van workshops, spel en allerhande voorwerpen. 
 
Op donderdag 8 februari sluiten we het hele traject af met een spetterend feest, een ‘Fête Afrique’, in 
het Jeugdcentrum Molenhoek, Hundelgemsesteenweg 445, 9820 Merelbeke.  
We nodigen jullie uit om te kijken naar jullie kind en de kunstwerkjes, toneeltjes, …  die hij/zij heeft 
vervaardigd! Kom vanaf 13u15 een kijkje nemen. Geef onderstaand strookje aan de leerkracht van de 
klas zodat we voldoende stoelen kunnen voorzien.  
 

De kinderen brengen die dag hun lunchpakket, water of twee sapjes en een koek of fruit mee. Snoep 

en frisdranken zijn niet toegelaten. De kostprijs van het busvervoer is 5 euro en komt op de rekening. 

 

Vele groeten van het Fête Toucountouna-team en hopelijk tot dan! 

De juffen van het vierde leerjaar. 

Familie van …................................................. komt op 8 februari  

met …............................ naar het slotfeest. 

Wie?: ….......................................................................................................................................................................... 
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