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Nieuwsbrief

Interessante informatie:
• Je gift direct naar een
welbepaald project
• Bedragen >40 euro
fiscaal aftrekbaar in
Belgie
• Stichting voor
ontwikkelinsgsamenwerking KOOK in de
bres
• JIKODA start een
actie op
• School Ihangha in
afwerking

Belangrijke ondersteuning vanuit Nederland
Evenals in 2018 kunnen we ook nu in 2020 weer beroep doen op de inzet van de
vrijwilligers van KOOK –Alkmaar.
Zij engageren zich om voor onze nieuwe school in Ihangha de financiële lasten te dragen
voor de aankoop van alle meubilair en de bouw van een overdekte eetruimte .
De samenwerking met deze stichting is voortreffelijk en het is onze taak als VZW om het
toegezegde budget goed te beheren en correct te gebruiken.
Het spreekt voor zich dat wij alle medewerkers van KOOK uitermate dankbaar zijn voor
hun inzet en vertrouwen.
Het sterkt ons ook dat we goed bezig zijn , niet te groot en met mensen ter plaatse die
we kunnen vertrouwen .
Waarbij we ook aan een aantal kinderen uit rurale gebieden rond Ifakara een meer dan
gewoon onderwijs kunnen aanbieden waarmee ze later een stapje verder staan in de
maatschappij.
Het spreekt voor zich dat je via deze nieuwsbrieven een opvolging zal krijgen van de
uitgevoerde werken.
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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 :

Dagelijks bestuur :
Michel V.D.Bulck

Voorzitter-secretaris

Guy V.D.Broek

Ondervoorzitter

Michel Nelen

Penningmeester

Medisch project Kameroen
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Nieuws uit de VZW
Op 20/3 worden we uitgenodigd op café Tanzania in Gooreind om een toelichting te
geven over de werking en de opstart van een project in Tanzania. Een enthousiaste groep wil
namelijk met een schoolproject starten doch ….hoe begin je er aan. Graag verlenen wij onze
medewerking !

Afwerking 8 toiletten Ihangha

JIDOKA Mechelen/Hasselt willen een actie koppelen te voordele van
onze organisatie. Een van hun collega’s gaat de Kilimanjaro beklimmen en
gelden inzamelen voor onze projecten
Zo wat alle scholen uit onze gemeente ondersteunen wederom onze projecten bij hun
vastentochten in maart. Super !!!

Een deksel op de aalput

Nieuws uit de school in Ihangha
Stilaan nadert de school haar afwerking. De klaslokalen zijn af en kunnen gebruikt worden,
de toiletten zijn zo goed als afgewerkt en er is grond bijgekocht om de school voldoende
ruimte te bieden voor haar werking en uitbreiding.
Volgende zaken moeten we nog regelen :
-een overdekte eetruimte
-de aankoop van meubilair
-het plaatsen van een waterpomp
-de aanleg van een speelplaats en muur rond de school
-de aanwerving van leerkrachten en aankoop van boeken en lesmateriaal
-bouw van een keuken
-bouw van een administratiegebouw
Medio maart krijgt de school in aanbouw een controle van de overheid om na te gaan of ze
aan alle voorwaarden voldoet en in aanmerking komt voor een registratie. Meer hierover in
onze volgende nieuwsbrief

