
In onze nursery-school werden de tafels en banken geplaatst onder een overdekte eetplaats. Wel 
in openlucht want altijd warm doch nu niet meer op de grond zoals voorheen !  
Een kleine keuken en opbergkast vervolledigen het geheel. 
 
In Ihangha (bouw primary-school) is men dan weer gestart met het bakken van 46.000 stenen. 
Voorheen moesten deze elders gekocht worden, moest men zorgen voor vervoer en moesten 
deze stenen met de “fiets” en per 10 stuks naar boven gebracht worden. 
Omdat de grond rijk was aan leem werd nu gekozen om ze ter plaatse aan te maken en ook te 
bakken. Wel veel werk doch het scheelt in de kosten. 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Interessante infor-

matie: 

• Je gift direct naar een 

welbepaald project 

• Bedragen >40 euro 

fiscaal aftrekbaar in 

Belgie en Nederland 

• Vrienden van Afrika 

aanwezig op de    

Wereldbeurs van 

Essen 

• Ondersteuning van 

twee projecten  in 

Kameroen 
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Medisch project AMI  (Kameroen) 
 
AMI is een feitelijke vereniging van huisartsen, ingenieurs en vrijwilligers, gelieerd met de     
Vrienden van Afrika vzw. Met kleinschalige projecten en ontwikkelingshulp samen met lokale 
mensen, vooral in Afrika, trachten zij een beter toekomst-perspectief te realiseren voor de   
lokale jeugd. 
Na het sponsoren van de opleiding voor verpleegkundige, werd een medisch centrum uitgerust 
en georganiseerd door de Belgische huisartsen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vrienden van Afrika probeert Aid For Soumou in eerste instantie administratief te                 
ondersteunen en advies te geven inzake PR en dossieropbouw . 
 

Eetzaal in Kilombera-Nursery Eigen oven aanmaak bakstenen 

AAN ALLEN EEN SCHITTEREND EINDE JAAR TOEGEWENST ! 
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Contacten in Nederland 

Omgeving Gouda (Reeuwijk)  

Mevrouw Sylvia Sassen  (bestuurslid VZW ) 

Tel :  +255 754 933 375 (Tanzania) 

E-mail : sassensylvia@gmail.com 

 

Omgeving Alkmaar 

De Heer Goossens en Mevrouw de Jong 

Tel : 0031 725 626 297 

Beiden zijn stuwende kracht achter het project in Ifakara en 

kennen de verantwoordelijke ter plaatse al meer dan 10 jaar. 

 

Secretariaat VZW 

Velodreef 76—2910  Essen (B) 

Tel : (0032) 473 673 506 

E-mail:  info@vriendenvanafrika.be 

Bank :  BE10 7360 1850 1604      BIC  : KREDBEBB 

 

Fiscaal aftrekbaar in Nederland :  

nr. ANBI 825612032 

https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/ 

 

Fiscaal aftrekbaar in België (40 euro/jr)  

BE69 7360 4184 7278  BIC : KREDBEBB 

Op naam van : OSJ Steunfonds– Vrienden van Afrika 

 

Dagelijks bestuur : 

Michel V.D.Bulck Voorzitter-secretaris 

Guy V.D.Broek Ondervoorzitter 

Sylvia Sassen  Ondervoorzitter ( contacten NL + web) 

Michel Nelen Penningmeester 

Jozef Nuytemans  , Janne Carlier, Willy Anthonissen , Annie Vinck 

Geert V.D.Keybus  ,        (leden) 

Info projecten 

 
Wens je op de hoogte te blijven 
van onze activiteiten, zend dan 
een mail naar : 
 
info@vriendenvanafrika.be 

De VZW is aangesloten bij : 

Medisch project Soumou –Kameroen 
 
Mevrouw Linda Mets 
(0032)475 966 955 
Belinda.mets2@gmail.com 

Stand Wereldbeurs Essen 

Medisch project Zalom—Kameroen 
 
De Heer Pieter Neels 
 
pieter.neels@scarlet.be 

Beurs “Mundial te Essen “ 

Op 24 en 25 november nam onze VZW deel aan vermelde beurs. Met een prima stand 

en bezetting konden wij terugblikken op een schitterende tweedaagse ! 

We deelden 325 folders uit en de door ons uitgestalde artikelen gingen gezwind “de deur“ 
uit. Met deze opbrengsten kunnen we een aantal zaken regelen in de school in Ifakara.                     
De aankoop van schoolmateriaal zoals lesboeken voor de leerlingen doch ook voor de             
leerkrachten, de aankoop van kasten om deze materialen in op te bergen, de verharding 
van de speelplaats want nu in het regenseizoen dringend gewenst plus nog een aantal   
kleinere zaken die belangrijk zijn. 
 
Onze vrijwilligster ter plaatse 
 
Sylvia is nu een volle twee maanden aan de slag in Ifakara en zoals verwacht met hoogtes 
en laagtes . Soms een cultuurschok gevolgd door hele leuke dingen met de kinderen op 
school. Haar blog wordt dan ook gretig gelezen door haar volgers en ...elke maand een     
5-tal bladzijden wat ongetwijfeld zal leiden tot een boekwerk om u tegen te zeggen. 
Het voornaamste wat zij samen met de directrice heeft gerealiseerd is het op punt zetten 
van de schoolfees of de kosten die de kinderen moeten betalen voor lessen en een     
middagmaal. Essentieel voor de toekomst en de goede werking van de school ! 
Met een huidig resultaat van 82% kunnen ze verder en wezen en kinderen uit arme 
gezinnen vormen de rest en worden gratis toegelaten om ook hen een kans te bieden 
inzake opleiding. 
Haar taak is nu om de nursery-school volwaardig te laten draaien. De klassen zijn er, de 
meubelen geleverd , leerkrachten zijn aanwezig en enkel nog een paar kleinere zaken en  
dit schooltje kan voor de volgende jaren verder . 


