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Nieuwsbrief

Interessante informatie:
• Je gift direct naar een
welbepaald project
• Bedragen >40 euro
fiscaal aftrekbaar in
Belgie
• Bezoek aan het
project in Tanzaniadoor bestuursleden
• 100 kilo aan schoolmateriaal

Op bezoek in IFAKARA
Op 24 februari vertrokken we met 3 bestuursleden van de VZW naar Tanzania om ons project te
bezoeken maar ook om de mensen er achter persoonlijk te ontmoeten, er afspraken mee te maken
en plannen te maken voor de toekomst.
Het werd een schitterende reis naar een mooi land met lieve mensen en een prachtige natuur.
Na een vermoeiende reis van Dar es Salaam naar Ifakara die 11u duurde was het bobijntje helemaal af
en waren we blij dat we in een fatsoenlijk hotel konden overnachten.
De dag erna was een bijzondere dag want een eerste kennismaking met het schooltje in Ifakara , met
de kinderen en ook met de leerkrachten.
Prachtig klein schooltje met een bijzondere ligging en het schooltje was na onze inspanningen ook af.
Met 5 klassen, een eetruimte en toiletten, een keuken en administratiegebouw en elektriciteit kunnen
we spreken van volwaardige school
Met 82 ingeschreven leerlingen best goed bevolkt en aangestuurd door enthousiaste leerkrachten.
We hadden 100 kilo aan schoolmateriaal bij zodat dit schooltje plots een van de rijkste is in de
omgeving wetende dat voorheen een bord ,wat krijt en lesboeken het voornaamste was dat men had.
De directrice had het dan ook bijzonder moeilijk bij de overhandiging. Maar goed ,daar doen we het
voor natuurlijk.
Alles hoorde bij het bezoek zoals de klassen in werking zien, de maaltijdbereiding, de foto’s die
moesten getrokken worden en zelfs een boomplanting.
Het aller voornaamste dat we zagen en ook aanvoelden was dat de gelden die we met de VZW
hebben opgehaald ook daadwerkelijk op de juiste manier werden aangewend ten voordele van
kinderen uit een rurale omgeving en dat we omgaan met de juiste personen ter plaatse , wat niet altijd
evident is in een ontwikkelingsland.
Michel Van den Bulck
voorzitterVZW

Lerarenkorps met de vlag een beetje fout

Boomplanting op de school

100 kg schoolmateriaal
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Contacten in Nederland

E-mail: info@vriendenvanafrika.be

Bank : BE10 7360 1850 1604

BIC : KREDBEBB

Omgeving Alkmaar
De Heer Goossens en Mevrouw de Jong

Fiscaal aftrekbaar in Nederland :

Tel : 0031 725 626 297

nr. ANBI 825612032

Beiden zijn stuwende kracht achter het project in Ifakara en

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

kennen de verantwoordelijke ter plaatse al meer dan 10 jaar.

Fiscaal aftrekbaar in België (40 euro/jr)
BE69 7360 4184 7278 BIC : KREDBEBB

Info projecten

Op naam van : OSJ Steunfonds– Vrienden van Afrika

Wens je op de hoogte te blijven
van onze activiteiten, zend dan
een mail naar :
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Michel V.D.Bulck
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Medisch project Kameroen

Jozef Nuytemans , Willy Anthonissen, Geert Van de Keybus en Janne
Carlier : leden

Mevrouw Linda Mets
(0032)475 966 955
Belinda.mets2@gmail.com
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De VZW is aangesloten bij :

Het doel voor 2019
De school in Ihangha (15km van Ifakara) die we nu aan het bouwen zijn is ons doel voor 2019. De plaats is knap gelegen op
een heuvel met daarrond 3 dorpen vanwaar de kinderen naar deze school kunnen gezonden worden.
We zijn al wat opgeschoten want de eerste 2 klassen zijn reeds afgebouwd en de 2 volgende staan in de steigers. Deze laatste 2
worden deze zomer volledig opgetrokken.
Dan volgt de binnen - en buitenafwerking en de bouw van toiletten en een waterpomp zodat er kan gestart worden in januari
2020. De registratie van deze school in tevens voorzien in 2019.
Ook deze plaats werd door ons bezocht bij ons bezoek in februari en er werden afspraken gemaakt voor de verdere afwerking.

Zelf bakken van stenen

Klaslokalen 1 en 2

Overnachting voor de toezichter

Klaslokalen 3 en 4

