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Nieuwsbrief

Interessante informatie:

Elk financieel steuntje helpt ons weer vooruit

• Je gift direct naar een
welbepaald project

Beste vrienden

• Bedragen >40 euro
fiscaal aftrekbaar in
Belgie
• Kringloopwinkel Goes
(Nl) werkt met ons
mee
• School Ihangha in
afwerking

Een aantal van jullie ondersteunden ons in 2018 met een financiële bijdrage. Fiscaal aftrekbaar en
via OSJ werd een attest hiervoor verzonden medio maart 2019.
Met deze bijdragen konden we een aantal zaken realiseren zoals de aankoop van schoolmateriaal
(boeken en spelmateriaal) en de aankoop van enkele afsluitbare kasten.
Indien je ons dit jaar wederom wenst te steunen dan kan dit via een overschrijving op de rekening
van OSJ Steunfonds—Vrienden van Afrika onder nummer BE69 7360 4184 7278
Bedragen vanaf 40,-Euro zijn fiscaal aftrekbaar.
Wij zijn u zeer dankbaar en zoals je ondertussen wel weet komt elk bedrag direct ten goede aan zij
die het nodig hebben
Sla je liever een jaartje over dan blijven wij nog altijd ...vrienden van en zorgen wij er voor dat u
onze nieuwsbrief blijft ontvangen.
Vriendelijke groeten

Vooruitgang 2e project—bouw basisschool IHANGHA

Stap voor stap vorderen de werken en worden de klaslokalen 3 en 4 verder afgewerkt.
Deuren en ramen worden geplaatst en het dak is in afwerking. Ook de trappen naar deze
lokalen zijn er nu.
Resten nog de afwerking van de binnenmuren en de vloeren en eens dit in orde zou er
les kunnen gegeven worden vanaf januari 2020.
Natuurlijk nog erg basic want een toiletvoorziening, een keuken maar ook het meubilair
is dan nog niet klaar.
In ieder geval zie je de vooruitgang en zijn we er wederom in geslaagd om met de steun
van velen een schooltje met 4 klaslokalen op te bouwen. Een schooltje waar in de
toekomst +/- 200 kinderen les kunnen volgen en zij niet meer 10km moeten wandelen
om een school te bereiken.
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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
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De VZW is aangesloten bij :

Nieuws uit de VZW

Een eigen bakoven

De kringloopwinkel Goed en Gebruikt uit Goes (Nl) hield in 2019 alle Engelstalige
kinder- en prentenboeken voor onze VZW opzij. Schitterend initiatief waarvoor wij hen
dankbaar zijn ! Nu nog iemand vinden die ze naar Tanzania brengt (!)

Nieuws uit de school in Kilombera (kleuter en basis)

Een deur op ..maat

Vanaf 1 december tot 6 Januari 2020 is de school gesloten en dit om twee redenen.
December is een regenmaand met soms felle buien en december is ook een feestmaand
waarbij men de familie bezoekt (soms met verre verplaatsingen)
De school is sinds dit jaar zelfredzaam wat wil zeggen dat er voldoende leerlingen zijn die
via hun schoolfees , de onderliggende kosten zoals salarissen leerkrachten, boeken en
maaltijden kunnen dekken.
Dit is altijd ons (VZW) uitgangspunt geweest want constant blijven ondersteunen is geen
optie.
Wel zijn er in de school 6 weeskinderen opgenomen die GEEN kosten betalen en waarbij
de zorg wordt gedragen door de school zelf
Acht kinderen “studeerden” dit jaar af in klas 6 en gaan nu over naar een middelbare school
Hierbij enkele sfeerbeelden met de kinderen en hun ouders

Nu nog een vloer

