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Yaguine Koïta en Fodé Tounkara  

werden op 2 augustus 1999 dood aangetroffen 

op de luchthaven van Zaventem in het  

landingsgestel van een Sabena Airbus.  

Ze kwamen uit het West-Afrikaanse Guinée-

Conakry en droegen een brief bij zich voor de 

Europeanen, waarin ze aandacht vroegen voor 

de schrijnende situatie in hun land en hun 

wanhoopspoging om het Europese continent te 

bereiken verklaarden.  

 

,,U ziet dat wij ons leven riskeren. Dat komt 

omdat wij te veel lijden in Afrika en wij u nodig 

hebben om te vechten tegen de armoede en 

de oorlog. Ondertussen willen wij studeren, en 

wij vragen u ons te helpen opdat wij in Afrika 

kunnen zijn zoals jullie’’, schreven ze. 

 

De taalschool Yaguine en Fodé wil deze jonge 

Afrikanen niet vergeten, samen met de  

zovelen die op zoek zijn naar een betere   

toekomst voor zichzelf en hun kinderen.  

 

Met dit initiatief wil de Gemeenschap van  

Sant’Egidio anderstalige nieuwkomers  

helpen onze taal beter te verwerven.  

Het gaat om een vrijwilligersinitiatief dat  

complementair is aan het officiële  

NT2-aanbod.  

ADRES 
 

Vereniging voor Solidariteit vzw 

Lombardenstraat 28 

2000 Antwerpen 

 

Tel: 03/229.04.10      

www.santegidio.be   

info@santegidio.be 

http://www.santegidio.org/
mailto:info@santegidio.be


 
 
 

EERSTE SEMESTER 
 
 
 

INSCHRIJVING 
  

Zaterdag 3 september 2022 

van 9u tot 10u30 

 
 
 
 

NEDERLANDSE LES 
 

Elke zaterdag  

10u- 12u 

 

 10, 17 en 24 september  

 1, 8, 15, 22 en 29 oktober 

5, 12, 19 en 26 november 

3 en 10 december 

7, 14 en 21 januari 

 

 

 
GEEN LES OP 

 
17, 24 en 31 december 

 

 
 

 
 
 

TWEEDE SEMESTER 
 
 
 

INSCHRIJVING   
 

Zaterdag 28 januari 2023 

van 9u00 tot 10u30 

 
 
 
 

NEDERLANDSE LES 
 

Elke zaterdag  

10u - 12u 

 

28 januari 

4, 11, 18 en 25 februari 

 4, 11, 18 en 25 maart 

15,  22 en 29  april  

6 en 13  mei 

3, en 10 juni 

 
 
 

GEEN LES OP  
 

1, 8 april en 20 en 27 mei 

 
 

INFO 
 

 Voor elk semester moet je apart  

         inschrijven 

 

 De inschrijving is gratis 

 

 De lesgevers zijn vrijwilligers die  

         dit gratis in hun vrije tijd doen 

 

 Het aantal cursisten kan worden  

         beperkt 

 

 Cursisten die gedurende minstens 

één semester minimum 24 van de 

34 uur hebben gevolgd krijgen een 

attest van deelname 

 

 Uitreiking attesten en feestelijke  

         receptie op 17 juni 2023 om 15 uur 


