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Nieuwsbrief

Interessante informatie:
• Je gift direct naar een
welbepaald project
• Bedragen >40 euro
fiscaal aftrekbaar in
Belgie

AVATARS IN AFRIKA
Tom Hufkens en Koenraad Roelands verbleven in de maand juli in Zuid-West Afrika en
bezochten er Namibië en Botswana waarbij zij door sponsoren gekochte AVATARS schonken
aan de kinderen van de SAN (Botswana) en de kinderen van de HIMBA (Namibië).
De opbrengsten van deze verkopen gaat integraal naar onze VZW.

• Avatars in Afrika
• Park Zomer’t 2019
• Vooruitgang Ifakara
• Trooper
• Music For Life

Op vrijdag 11 oktober 2019 om 20u kan iedereen een stukje Afrika ontdekken.
Beide vrienden tonen waar de AVATARS terecht zijn gekomen en .. de jeugdige crew van de
schoolfilm “Langs hier, jongens” zal die dag een cheque overhandigen aan de VZW Vrienden van
Afrika. Zij schenken een deel van de opbrengst van hun filmproject aan de bouw van een
schooltje in Tanzania.
U bent van harte welkom !
Zaal : Den Baptist - St Jansstraat Essen-Wildert

PARK ZOMER’T
7 juli 2019
Onze VZW was wederom aanwezig met een leuke stand

VRIENDEN VAN AFRIKA
Secretariaat VZW
Velodreef 76—2910 Essen (B)
Tel : (0032) 473 673 506

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 :

Dagelijks bestuur :
Michel V.D.Bulck

Voorzitter-secretaris

Guy V.D.Broek

Ondervoorzitter

Michel Nelen

Penningmeester

Medisch project Kameroen

Jozef Nuytemans , Geert Vandenkeybus , Willy Anthonissen ,
Mariella Peeters en Janne Carlier : leden

Mevrouw Linda Mets
(0032)475 966 955
Belinda.mets2@gmail.com

info@vriendenvanafrika.be

De VZW is aangesloten bij :

Nieuws uit de VZW –vooruitgang scholen

Hoe ?
1.Ga naar www.trooper.be en zoek
naar “vrienden van afrika”
2.Je vindt er heel wat webshops
Bol.com-Cool Blue-Booking enz
3.Per aankoop die je via deze links
doet geven deze webshops gem.
5% van het aankoopbedrag aan
onze VZW
4.Je betaalt zelf niets extra en je
steunt je vereniging dus gratis

Bij ons bezoek in februari werden er afspraken gemaakt ivm de afwerking van een computerklas in de Kilomberaschool en de afwerking van klas 3 en 4 in de basisschool van Ihanga.
Leuk om te zien dat de vooruitgang spectaculair is en wederom enkel door de steun van vele
particulieren , scholen en overheden. Dank ervoor !
1.Computerklas

Doen dus !

2.School Ihangha

Ook dit jaar doen we meer mee
met De Warmste Week!
Woensdag 18 september gaat
De Warmste Week van start en
kan ook ons goede doel rekenen
op de massale steun van Vlaanderen.

Klassen 3 en 4 worden stilaan afgewerkt. Cement is aangebracht aan de buitenmuren,
Binnen zijn de vloeren op niveau gebracht en men is nu bezig aan de afwerking van het
dak , ramen en deuren. Medio oktober zijn er dus 4 klassen afgewerkt en kan men
beginnen aan de omgeving en bijhorende faciliteiten

