
 
 

Modaliteiten financiële adoptie - Joko Kope 

Missie 
Joko Togo vzw is een organisatie opgericht om Togolese weeskinderen een huis én een thuis te geven. 
De naam van het weeshuis is Joko Kope gelegen in Wli, Togo. 
 
Betekenis van de naam “Joko Kope”: 
Joko werd oorspronkelijk bij de oprichting van vzw Joko Togo gekozen omdat het mooi klinkt. Blijkt wel dat het in Zuid-Afrika de 
naam is voor een chocolade drankje. Kope betekent in het Ewe (de Togolese plaatselijke taal) "huis" waar je bescherming kan 
vinden, een beetje van het dorp verwijderd. 
Joko Kope wordt ter plaatste geleid door Sylvia Roovers. Samen met lokale hulp zorgt zij ervoor dat de kinderen zich kunnen 
ontwikkelen tot zelfredzame volwassenen. 
De kinderen waar Sylvia zorg voor draagt zijn zowel weeskinderen als kinderen die voor een periode bij haar geplaatst worden 
omdat de ouder(s) en /of familie tijdelijk niet in staat is (zijn) om de kinderen de nodige zorgen te geven. Het is de bedoeling dat 
deze kinderen op termijn terug in de familiale kring kunnen terug keren. 
 
Joko Kope – meter-/peterschap 
De peters/meters krijgen een kind toegewezen.  
Ze ontvangen minstens 2x per jaar post van hun petekind. 
Het is mogelijk met het kind per brief te corresponderen, liefst in het Frans, de voertaal in Togo.  
Alle correspondentie verloopt via vzw Joko Togo of via Sylvia Roovers.  
Zij zullen er over waken dat er geen onaanvaardbare zaken in vermeld staan die het kind en of de werking van Joko Kope kunnen 
schaden. 
Geen enkele correspondentie met het kind verloopt via Internet. 
Voor de peetouders is het wel mogelijk om extra informatie bij Sylvia Roovers te vragen via e-mail. 
 
Het is niet toegelaten om grote, dure, exclusieve geschenken te sturen aan het kind, dit om jaloezie bij de andere kinderen te 
vermijden.  Peetouders kunnen een bezoek brengen aan hun petekind na overleg én akkoord van Sylvia Roovers. 
 
Het meter-/peterschap houdt een engagement in op lange termijn om het toegewezen kind en zijn leefgemeenschap de nodige hulp 
en bijstand te geven.  De hulp bestaat uit: 
* voeding. 
* kleding 
* schoolbenodigdheden (boeken, uniform, inschrijvingsgeld) 
* elementaire medische zorgen (bv vaccinaties) 
* begeleiding en opvoeding van het kind. 
 
Duur van de overeenkomst 
Het is de bedoeling het kind financieel te blijven steunen tot het diploma middelbaar onderwijs behaald is door het kind. 
Na deze periode én na onderling overleg met vzw Joko Togo kunnen de peetouders desgewenst de jongvolwassene financieel blijven 
steunen via onze organisatie.  
 
Financiële bijdrage 
De meter/peter betaalt de financiële bijdrage zoals vastgelegd in de ondertekende “Overeenkomst financiële adoptie – meter-
/peterschap”. 
 
Stopzetting van het meter/peterschap 
Indien de peter/meter de financiële steun vroegtijdig wil beëindigen zal hij/zij dit schriftelijk of via e-mail aan de vzw Joko Togo 
melden.  Vzw Joko Togo zal zo snel mogelijk het betrokken kind een nieuwe meter/peter toewijzen.  
 
Vzw Joko Togo kan, zonder verdere ingebrekestelling de overeenkomst beëindigen bij ernstige en dwingende redenen. Als ernstige 
en dwingende redenen gelden o.m. wanneer wordt vastgesteld dat de peetouders niet langer blijk geven van de vereiste ernst en 
degelijkheid, misbruik van het peterschap, achterstallige betaling van de bijdragen.  
Een reden tot stopzetting kan ook zijn wanneer het kind gebrek aan motivatie vertoont. Vzw Joko Togo brengt de meter/peter 
hiervan op de hoogte. In onderling overleg kan worden beslist om het meter-/peterschap over te dragen op een ander kind. 
 
Geschillen 
Conflicten en/of problemen in de loop van het meter-/peterschap zullen te allen tijde in onderling overleg en op minnelijke wijze 
worden opgelost. 
Desgevallend kan beroep worden gedaan op de procedure van gerechtelijke bemiddeling. 


