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Nieuwsbrief

Interessante informatie:
• Je gift direct naar een
welbepaald project
• Bedragen >40 euro
fiscaal aftrekbaar in
Belgie
• ‘t Park zomert op
7 juli 2019
• Op reis door Zuidoost Afrika tvv van
onze VZW
• Film op YOUTUBE,
typ kilombera –
ihangha school
en geniet

De verdere bouw van “onze” 2e school in Ihangha
Na een korte onderbreking van enkele maanden zijn de werken in Ihangha terug opgestart. Als
VZW kozen we er voor om de nurseryschool in Kilombera eerst volledig af te werken zodat deze
in aanmerking komt voor een volledige registratie . De oplevering was begin maart 2019 een feit.
In Ihangha krijgt de bouw van het 3e en 4e klaslokaal nu voorrang en moet afgewerkt zijn tegen
einde juli 2019. Men zou er dan reeds sporadisch les kunnen geven doch nog een paar essentiële
zaken staan op de “to do “lijst.
De bouw van toiletten en een overdekte eetruimte + keuken zal worden opgenomen in het
budget van 2020 en met een administratieruimte en een afsluiting kan men dan na het regenseizoen (maart-april 2020) starten met lesgeven aan kinderen uit 3 omliggende dorpen. Op dit
moment moeten deze kinderen naar een gouvernementele school voor basisonderwijs en moeten
ze daar 10 tot 15km voor wandelen of fietsen (heen en terug). Het openstellen van een nieuwe
basisschool in hun onmiddellijke omgeving is dan ook geweldige verbetering.
Eenmaal afgewerkt is er door de grote ruimte waar de school op staat ook plaats voor de teelt
van eigen groenten die men kan gebruiken voor een warm middagmaal ( casave, mais, maniok,
bonen)

Ramen en deuren zijn besteld en het dak en gevelbekleding is voorzien voor juli
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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
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De VZW is aangesloten bij :

Nieuws uit de VZW
Op 7/7/2019 kan je ons vinden met een standje op ‘t Park Zomert in het park van de
Oude Pastorij te Essen.
Info over onze projecten , ons bezoek in februari en nog veel meer.
Eetstandjes, muziek en animatie voor de kinderen is eveneens aanwezig.
Van harte welkom !

Afrika Tripel
Koenraad Roelands en Tom Hufkens organiseren een driedelige expeditiereis door Zuid– en Oost
Afrika.
Je kan symbolisch met hen meereizen door een avatar (zie hiernaast) te kopen die aan de inheemse
bevolking zal worden overhandigd. De opbrengst van deze verkopen schenken zij aan onze projecten
in Ifakara.
Alle info kan je vinden op : www.koenraadroelands.be (avatars in afrika)
Sponsoren
AVATARS –Afrika tripel

Ook begin dit jaar konden we weer rekenen op de steun van diverse scholen uit onze gemeente en
zowel de leerlingen van het College, het St Jozefinstituut en Don Bosco Mariaberg deden een
geweldige inspanning om onze projecten te ondersteunen. School steunt school kun je dat noemen
maar dan wel met 10.000 km tussen A en B.
De dankbaarheid van de mensen en kinderen in Ifakara konden we zelf ervaren want les mogen
volgen is daar voor velen een voorrecht.
Diep respect dan ook voor de leerkrachten en leerlingen van deze scholen . Dikke merci !
Ook in Afrika kost “koken geld” en je kan geen project opzetten zonder de steun van velen. Dat is
dan ook de uitdaging van onze VZW en daar doen we het voor. Hen ter plaatse de mogelijkheden
geven om zichzelf te ontwikkelen en hun land verder uit te bouwen. Gelukkig kunnen we naast
scholen ook rekenen op organisaties en particulieren die ons steunen.
Ook aan hen : bedankt !

