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

• BAZAAR mundial
op 20 en 21
november 2021

Nieuws uit Tanzania
Ook in Tanzania woekert het coronavirus nog volop. Onze mensen ter plaatse zijn
gedeeltelijk gevaccineerd en dus alert om het virus niet op te lopen want nog steeds 26.000
besmettingen per dag !
De school in Kilombera stad doet het goed met 85 geregistreerde scholieren waarvan het
grootste aantal in de peuterklassen zitten.
De school in Ihangha is nog in volle opbouw en werd einde september bezocht
en ...goedgekeurd door de overheidsdiensten (zie foto’s hieronder)
Het bouwen en inrichten heeft wat vertraging opgelopen omdat de acties in Belgie zo goed
als stilstaan en worden heropgestart per einde jaar.
Controle overheidsdiensten per einde september

Schoolgebouwen in Ihangha

VRIENDEN VAN AFRIKA
Secretariaat VZW
Nieuwe Heikant 38 -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 :
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De VZW is aangesloten bij :

Dag beste vrienden,
Tweede jaar op rij dat we door omstandigheden stilstaan ! Het virus weet je wel.
Kleine acties geven ons nog wel de steun en we zijn er dit jaar toch in geslaagd om een klaslokaal bij te bouwen en een
dakbedekking aan te brengen op lokalen 3 en 4.
Het nieuwe schooltje krijgt dus stilaan zijn definitieve vorm en enkel een administratiegebouw en de aanleg van een speelplaats
moeten het geheel vervolledigen.
Moet ons lukken in 2022 nietwaar !
De organisatie om het schooltje te bevolken is nu aan de gang doch heeft wat vertraging door corona en ook door de goedkeuring van de overheid die nog moest volgen. Dit laatste werd nu afgerond en is wel van belang voor de bevolking om hun
kinderen naar deze nieuwe school te zenden.
Hier ter plaatse starten we eind deze maand onze werking weer op en nemen we deel aan de ontwikkelingsbeurs die doorgaat op
20 en 21 november in de omnihal te Essen. De kans dus weer om onze werking kenbaar te maken.
Natuurlijk ben je van harte welkom !

BAZAAR MUNDIAL 2021

U KOMT TOCH OOK ?

VAN HARTE WELKOM

