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Nieuwsbrief

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

Nieuws uit Tanzania
We zijn gestart met een aantal projecten in Ihangha (schoolproject 2) welke we nog moesten
realiseren in functie van de registratie.
De bouw van een toilet voor de leerkrachten , de bouw van een administratiekantoor en
overdekte eetruimte en de aanleg van een speelplaats.
Later dit jaar volgt dan nog de aanleg/boren van een waterput .

Foto’s projecten december 2021

De eerste lesboeken werden eveneens aangekocht zodat men per einde januari 2022 terug
kan starten met lesgeven.
Het is nu de bedoeling dat door de registratie er meer leerlingen de weg naar de school
zullen vinden. De school zal dan ook volledig klaar en afgebouwd zijn medio mei 2022 !

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 :

Dagelijks bestuur :
Michel V.D.Bulck

Voorzitter-secretaris

Guy V.D.Broek

Ondervoorzitter

Michel Nelen

Penningmeester

Medisch project Kameroen

Jozef Nuytemans , Mariella Peeters ,Willy Anthonissen en Janne
Carlier : leden

Mevrouw Linda Mets
(0032)475 966 955
Belinda.mets2@gmail.com

info@vriendenvanafrika.be

De VZW is aangesloten bij :

Dag beste vrienden,
Op 20 en 21 november 2021 stonden we met een stand op de Wereldbeurs in Essen. Door corona waren er iets minder bezoekers
dan normaal doch we kunnen tevreden terugblikken inzake verkoop van producten en interesse naar onze werking.
Na 1.5 jaar konden we weer terug opstarten en contacten leggen en werden oude afspraken weer vastlgelegd.
We zien dus wel waar we uitkomen !
De school in Ihangha nadert zijn voltooiing en de laatste projecten zijn in afwerking. Het is dan verder aan de mensen ter
plaatse voor opvolging. Een nieuw project rond Ifakara zijn zorgen /uitdagingen voor later waarbij we wel denken aan de
ondersteuning van een bestaand schooltje voor mentaal gehandicapten. We houden u op de hoogte !
Wederom konden we einde 2021 rekenen op de bijzondere medewerking en bijdrage van KOOK (kringloopwinkel in Alkmaar)
die onze projecten zeer genegen zijn.
Een aantal particulieren en de Gemeentelijke subsidies zorgden er voor dat we onze werking konden doorzetten wat niet altijd
evident was in deze moeilijke tijden.

Leerkrachten en toezichters Ihangha 2022

