Ahoj všem
Jsme zpátky v Togu už 6 týdnů a chceme se podělit o novinky.
Měli jsme velmi rušný návrat zpět s velmi silnou vichřicí nad Bruselem a nečekaným
vniknutím ptáka do motoru při odletu z Abidžanu, který způsobil běžné poškození
letadla s krátkým zpožděním dva dny.
Mac Mael Agri:
Nádrž na vodu na zalévání je dokončena, ale na radu členů bude lepší zhotovit kryt, aby
se zabránilo nehodám všeho druhu, pádu nebo otravy vody.
Začneme ochranou domu, protože omezit riziko krádeží je velmi důležité a je lepší začít
u zde. Problém, který máme teď, je, že máme nedostatek cementu. Po odchodu hledačů
zlata jsme si nemohli zajistit dostatek zásob k zahájení práce.
Druhý problém, který musíme odstranit je, že náš poly-tank spadl z držáku za velmi silné
vichřice. Poly-tank byl vyprázdněn, jak lidé rozkradli vodu v naší nepřítomnosti, poly
nádrž jsme převezli do bourrasques. V Aujourd'hui je poly-tank opět v provozu a přijali
jsme veškerá opatření, aby se v budoucnou zabránilo opakování podobných problémů.
To vše vysvětluje, proč jsou věci desetkrát pomalejší než v Evropě, ale postupujeme.
Měli jsme návštěvu z vedení Evropského sociálního fondu bez hranic. To je ONG se
sídlem v Grenoblu, která v Togu instaluje solární panely. Děkujeme jim za to, co dělají a
budou dělat pro tuto zemi, a přejeme si jejich brzký návrat do Toga.
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Pro Aformetrop
Po všech těch letech přípravných prácí v Tonoukouti 1. února 2015 náš první doktor
otevřel ordinaci.
Začíná se rozjíždět pomalu, protože vyžaduje určitý čas, aby vešel ve známost. Brzy
bude slavnostně otevírat a pak doufáme, že o populaci v Tonoukouti bude dobře
postaráno ..
Zároveň jsme dostali smlouvu na otevření naší nové zdravotní pobočky v Noepe.
Pracovní podmínky tak budou mnohem lepší.

S otevřením ordinace Tonoukouti, která je dobrou referencí s možností stáže v Noepe a
je dobře vybavena, doufáme, že to bude inspirace pro mladé doktory, usadit se ve
venkovských oblastech.
Jsme již skoro bez hrozby Eboly, ale máme před sebou ještě období voleb od 15. dubna.
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Doufáme, že teplo situaci změní, protože jsem přesvědčen, že je těsně před příchodem
jara, u nás je aktuálně 34°C.
Brzy s vámi
Danielle a Michel

