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Nieuwsbrief

Interessante informatie:
• Je gift direct naar een
welbepaald project
• Bedragen >40 euro
fiscaal aftrekbaar in
Belgie en Nederland
• Corona in Tanzania
• School in Ihangha
opgestart

Nieuws uit Tanzania
Door corona viel alle “ leven” even stil en werden ook onze projecten even on hold
gezet en was er ook geen nieuwsbrief in juni .Doch we zijn weer opgestart en een aantal
zaken werden afgewerkt om de school in Ihangha te kunnen opstarten in september.
De scholen zijn terug open en het leven gaat nu weer zijn gewone gang.
De nieuwe school in Ihangha begint zich te ontplooien en de kinderen uit de nabije (4)
dorpen vinden nu de weg naar deze school die nu 4 klassen heeft en de noodzakelijke
faciliteiten zoals een keuken en toiletten.
Met nog 2 te bouwen klaslokalen en een administratiegebouw kunnen we dan spreken
van een volwaardige school die les kan geven een +/- 250 kinderen uit de omgeving.
Een hele verbetering, wetende dat voorheen deze kinderen ongeveer 15km moesten
lopen om een school te vinden.
Zeer positief is dat de beide scholen nu zelf kunnen instaan inzake maandelijkse kosten
(salarissen, maaltijden en leerstof) door het innen van schoolgeld.
Dit schoolgeld is wel laag tav andere scholen omdat de leerlingen vooral uit arme boerengezinnen komen. Niettemin hebben ook zij recht op basisonderwijs !
Gerealiseerd tijdens de zomer 2020

Afgewerkte toiletten, een
noodzaak voor een goede
hygiëne

Aanmaak en drogen van stenen
voor klaslokalen 5 en 6

Nieuwe meubeltjes, een volle
klas en de kleuterklas.
Het gaat goed in Ihangha !
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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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De VZW is aangesloten bij :

Nieuws uit de VZW
Door de coronatoestanden liggen alle initiatieven ten voordele van onze projecten stil of zijn ze uitgesteld naar later dit jaar of
zelfs naar 2021.
Spijtig doch het kan nu eenmaal niet anders en ook onze projecten ter plaatse worden geleidelijk en trager afgewerkt.

Trooper -Warmste week – Doelshop( een steuntje in de rug voor onze organisatie)
Koop je in deze tijden “online” kijk dan zeker of het
bedrijf is aangesloten bij TROOPER.
Even doorklikken en zonder dat het je iets kost kan je
onze VZW steunen.
Zeker doen !
BOL.COM/ DECATLON/ COOLBLUE/ enz...

Een actie opzetten ten voordele van onze projecten of doneren.
Het kan via :
www.iksteunmijngoededoel.be/vrienden-van-afrika/

Vanaf heden is onze vereniging aangesloten bij DOELSHOP.Nl waarbij
aangesloten bedrijven in Nederland een percentage afstaan aan onze vereniging

