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Nieuwsbrief

Interessante informatie:

Nieuws uit Tanzania

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

Onze (2de ) school in Ihangha
De leerkrachten zijn aangesteld en de eerste 22 leerlingen bevolken de school. Een goede start
dus !
Voor de leerlingen die iets verder wonen is er nu zelfs een kleine busdienst geregeld waarbij
de ouders voor het vervoer betalen .
Inzake het bouwproject is men aan de laatste opdracht bezig, namelijk de bouw van klaslokaal
5 en 6 en een administratielokaal.
Het pleintje binnen de klaslokalen moet nog aangelegd en vlak gemaakt worden en dan
kunnen we wederom spreken van een geslaagd project
Oplevering voorzien medio 2021.
Omdat de nieuwe school toch afgelegen ligt zijn er steeds 2 securitymensen aanwezig die
toezicht houden en ter plaatse blijven.
Het doel voor de school is een bezettingsgraad tussen de 100 en 200 leerlingen en zodra dit
bereikt is kan de school financieel verder.
Om een en ander goed te regelen werd nu een schoolmanager aangesteld die beide scholen zal
aansturen ( Ifakara stad en Ihangha)
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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
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Nieuws uit de VZW
Corona beheerst nog steeds ons leven en dus ook onze werking !
Niettegenstaande konden we de voorbije maanden toch rekenen op diverse sponsoren die onze werking niet vergaten.
De St-Vincentiusschool van Essen Horendonk deelde ons mee dat ze de toezegging uit 2020 (de actie van toen werd stopgezet)
nu zouden hernieuwen voor onze werking .
Het Gemeentebestuur van Essen gaf ons wederom een subsidie en KBC was ons wederom genegen .
Ook diverse particulieren bleven ons ondersteunen waarbij dit jaar de steun vanuit Nederland opviel.
Allen een oprechte dank u wel want zonder financiële steun (hoe klein ook) kunnen we het project verder zetten.
Deze ondersteuning geeft ook aan dat velen onze werking waarderen waarbij we steeds zo transparant mogelijk willen
communiceren.
Onze website wordt goed bezocht en ook hier valt het op dat we een breder netwerk opbouwen . Vragen vanwege bv de
Universiteit van Gent zijn hiervan het bewijs. Ook jeugdclubs en andere verenigingen weten ons te vinden !

Schilderwerken (binnen/buiten) in Ihangha

